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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

25 Haziran 19i&l Perşembe 
Üç oturum ^â^Jftrî%ü%lfle|lrri«e : ' 
TürkUye*• Cuirtftı«J^ti'İ$Mkim -'île Ni#etr*a•* Fe- j 

deral Cumhuriyeti, TFederaJı Askerli Hükümeti Ara
sında Kültür Anflıaşrn&sınım ttaaylanmasaım Uygun 
Bulunduğuna Dair (İ^)^SASaıyfcı : *1)„ 

16 . 5 . 1973 tarihle'I 'TSO ffi$L\ı*Yftrgmy İFtBtau-
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 44 sayılı 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usul-
lerü Hakkında Kanonun 35 ncii Mıaddıesinin 2 HÖ)Oİ< Fık
rasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair (1/19,Q) 
(S. Sayısı: 218) ve 

1,3)18 sayılı Finansman Kanununun Gayrimenkul 
Kıymet Artışı Vergisine Ait Maddelerinde * 

liık Yapılması Hakkında (1/55) (S. Sayısı : 71) kanun 
' *»aT*»rİk«yül #rttii. 

Td|Huî*:<Jllut«MBıatınu fcektöfiinto $/ttj)<$S. Sayı
sı :'221) tümü üzeffindeki görüşmeler .tamamlanaırak 
35 ncli maddesine kadar kabul olundu; 5, 7, 9, 24, 29 
Ve 34'n<îü Jfta^tMeri; taftrar iflfcelenmek üzere K'onris-
yofta ^ r l vörÜtii. 

(Gelecek toplantının yapılıacağı gün ve saatlin son
radan tespit «diteceği belliııriiterek (birlıeşlime saat 19.12' 
de son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
MSHi GvemÜik Konseyi 
Genel Sekreteri 

İBtRfNtet ÖTÜRÜM 
Açılma Saati : 18.35 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Deflet B ^ l ^ G f c ^ ^ 
ÜYELER : Orgeneral Nureüfaı ERStN'K K. K. Ve INfHH Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orarriiral N«jat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvfe^k'Konseyd Üyesi) 
Orgeneral Sedtet GELASÜN W'i2&1L W»flfc» Gtttffehlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Miffli Güvenlik Konseytein' 61 möi ' fcBMe§limiııi Tayyörüm. 

II. •- BAŞKANLIĞIN KONSEYİ SUNÜŞLAİRI 

/. — Sayıştay da açık bulunan üyelikler hakkında-
Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği tezkeresi 
(3/96) 

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar kısmında, > 
Sayışıtayda açık bulunan üyelikler haklkında Milli 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterİigtinlin bir tezkeresi 
var, bu tezkereyi ve ekini okuttuktan sonra oylarını
za sunacağım. 

Tezkereyi okutuyorum : 
Milli Güvenlik Konseyi Baskanlıığına 

îlgi : » 
a) Sayıştay Başkanlığının 12 . 6 . 1981 gün ve 

özlük işleri Müdürlüğü lı2 639-1646 sayılı yazısı. 

b) Sayıştay Başkanlığının 25 . 6 . 1981 gün ve 
14 153/1722 sayılı yazısı. 

Sayıştay ü/ye kadrosunda açık bulunan 5 üye nok-
-«anlığmın Kurul ve daire çalmalarında, özdfllüklıe 
kanunun öngördüğü toplanıtı nisaplarının sağlanma
sında güçlükler yarattığı ilgi (a) yazı (ile bildirilmişti. 

Sayıştay Genel Kurulunca 832 numaralı Sayıştay 
Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca her boş yer liçln 
ikişer aday hesabı ile 6 + 4 aday siaptanmış, listem 
dosyası üye seçimi yapılmak üzere liligü (b) yazı tekin
de gönderilmiştir. 

Sözü edilen kanunun 5 ve 6 ncı maddeleri üyele
rin, bu adaylar anasından Türkiye Büyük Millet Mec-

— 582 — 
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&«nm* mw3wrwtCm&tâiy&Symfim* ve.>iMı& 

onaylama iştoniinlin en geç iki ay liçeriisinde tamaımfymr 
masını, aksi takdirde Kanma Komisyon kaırarmun ke-
sünjlieşeceğMi düzenJemektedlir. 

Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Mlifket Meclisi Büt
çe Karma Komisyonu, Türkiye Cûmh-uriyetıi Ana
yasamın 94 ncü maddesi uyaranca otuzlbeş milletve
killi üıe oobeş Cumhuriyet Seniatosu üyesinden oluş-
makta idi. Şu an "böyle bir komisyonun varlığı söz 
konusu değildir. 

23124 mırnavı .Anayasa IXize^, Hakkında Kanu
nun 2 nci maddesi, Yasama. Meçlerine mt, olduğu 
belrttien görev ve yetkilerin IMİli Güvenlik. Komse-
yinoe yerine getirilmesi ve kuÜteınailmaısı hükmünü 
amirdir. Uygun görüldüğümde : 

•a) Boş bulunan Sayıştay üydiikierine seçim ya-
pıüımasmı, 

b) Sayıştay Genel, Kurulunca seçilen adayların 
doiUeıünl, meteliklerini ve grup konrtmjanJarııu ümoe-
leyerek, kanunun öngördüğü koşul ve seçilime yeter-
tffcltiriM ulam e t e : <üm&fflmm beürtea-.hir rapor 

hagSİaajafeügerşKek^;li^e4e isimleri yazıJı personel 

Arz .rvfetqkM£ «teÖPo 
Haydar; SALTİK 

MMlı Güvenlik' Kşomeyi 
GenetS^toetea 

29 Haziran 1981 laj#) v^Ö^.H^u^.Mü^yiri i i* 
ği 3149-2-81 sayılı yazı ekidir. 

1. — Başkan : EmeM Tuğamiral Hüsnü KÜ-
ÇÜKAH-MET 

2. — Üye : Hâkim Kademli- Albay Edip OÜf> 
TEKİN' 

3. — Üye : Hâkim Kıdemli Alıbay flhan ŞENEL 
BAŞKAN — Okunmuş, bulunan bu tezkere üze

rinde-söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 
MM GüvenÜük Konseyi Genel Sekreterlıiğijtez-

kereslini oylarınızla sunuyorum : Kaıbul. edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir, 

Konseyimizin bu kararına göre genokü. isjtanler 
yapılacak ve hamlaııapj&^rç^ da r 

cafcftr. 
Teşekkür ederim. 

İÜ. — KANUN TASAM VE TEKLİFLERİ 

/. — Jtotmeu Mâelte HâkkıntU Kottun- TekHp 
(2/55) (S. Sayısı: 224) (1) 

BAŞKAN — Gürjdemiırnize,j^^ ve 
tekîliflerimn görüşülmesine başlıyocuz^ 

Gündemıini'izi'n 1 nci sıraışjpda Kurucu 'Meclis 
hakkında 'kanun teklifi m'evçut, 

Bu teklif 224 S. Sayısı i e ba$ıl*p dağııtılmtştır. 
Şimdi teklifin tümü üzerinde görüşme açıyorum, 

sİKtiııH*ı.e*vajt«Bt?..> Yok* 
Tümü üzerindeki görüşmeler \&&&$m*Mtifc< 
M^ddelçre geçiîmestini oylarınıza ısunpyorjum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul: edJmjîştlir. 
Kanun teklifinin başlangıç kısmı ile 1 nci madde

yi okutuyorum: 

KURUCU MECLÎS (HAKKINDA KANUN 
TEKLİFİ! 

ISA^LANGÎÇ 
Tifcöciye* Cumhuriyeti .jD&yfeflUfe vaıduğı, ve iba^jp-

sızlağı, ülkenin ve m ' M A bü^üjpî üĵ  ve 'höîiünjrpjfişz;-
liği ve ıtoplumun huzuru korunarak, miilti dayanmşma 
ve sosyal adalet anlayışı içinde herkesin insan foakîa-

(1) 224 S. Sayılı Basmayazı tutamağa eklidir. 

rından ve temel hürriyetlende» eşüüt aicasine göre 
ya«ariattmB«ıu w hykuteun^ > u ^ sağlayacak 
ĞmmBkjtatiteîtfk hwkuk ^jetinlin 4nıwi«w» *itfn gen
ken hukuki düzenlemelerle Anayasayı^ SÖ9*Bİ Paett-
lm>ve^fihfiı» kanuatogMu yapmak» ve- varftğı, germi se-
çiraflede kurulacak. Türkiye^Bü^üfc.ıMİ*^ MecJali fiii-
la» göne^başlıayınca.son* erawk ü5B«»*Ku«wu--Meç-
(lkkugwtff»Mkıraıta|tıgjİBti9ta!r, 

(KURUCU MIECIİS-
KUFUCU MeeHsin Yapısı: 
MADDE 1 
1. Kunıeu Meefös; MM Güvenlik Konseyi ile, 

Kuruluş, görev ve yetkiiıeri <b» Kanunda belölfitan Dıa-
tfuşma Meclislinden oluşur-. 

2. Bu ıKaınpnı hükümile^ dıgjında, kalan hususlar
da, Mffili Güvenlik Konseyi 2324 sayılı Anayasa Dü
zeni Hakkındaki Kanun-uyaranca TüakSye Büyük Mür 
let Meclisine, MliSlet Meclisline ve Cumluuf̂ yet Sena
tosun» ait tfe^e^ı^yarinıe getfclif ~ve yetklftefi kuOteuıır. 

BAŞKAN — Başjas«*ç-kısmı-ite 1 nöi madde üze
rinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK {MUii Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir husus var 
efendim. 1 nci maddenin 1 nci fıkrasında geçen «Mîl̂  

38» -* 
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li Güıvenl'ik Konseyi» ve «Danısrna Medii'si» ibare-
Jarind kerre içerisinde bulundurfmiakıta, dikkati çekime 
bakımından fayda var, eğer tensip ederlerse. 

BAŞKAN — Mili Güvenlik Konseyi ve Danış
ıma Meclisi kerre içerisine alınacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
2 ııuoi fıkrada «Milli Güvenlik Konseybmden sonra 
bir virgül konmasında yarar var. 

BAŞKAN — Evet, oraya virgül konabilir. 
Şimdli efendim, 1 ndi maddemin 1 nci fıkrasında 

geçen «Mili Güvenllıik Konıseyiı» ve «Danışma Mec
lisi» ibareleri kerre üçünde olacak. Bu düzeltmeyi ya
pın, zühul olmuş. 

Bu şekliyle «Başlangıç» kısmını ye 1 nci madde
yi oylarınızla sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen-
ler... Kabul ©difaiştir, 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kurucu Meclisin Görevleırli 

MADDE 2 
Kurucu Meclisin Görevleri: 
a) Yenli Anayasayı ve Anayasamın Halkoyuna 

Sunuluş Kanununu hazırlamak; 
b) Halkoyuna sunulan ve Milletçe kabul ©dün

ce kesinleşerek, geçici hükümlerine göre yürüdüğe 
girecek olan Anayasanın ilkelerine uıygun Siyasi Par
tiler Kanununu hazırlıaımak; 

c) Yeni Anayasanın ve. Siyasi Partiler Kanunu
num hükümlerini göaöınünde tutarak Seçim Kanunu
nu hazırlamak; 

d) Milli Güvenlik Konseyince kararlaştırılacak 
tarihte yapılacak genel seçimlerle Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kurulup fiilen göreve başlayıncaya kadar, 
kanun koyma, değiştirme ve kalıdırma isuretıiyle yasa
ma görevlerini yerinle getirmektik". 

BAŞKAN — 2 nûi madde üzerinde söz almak is> 
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler» 
Etmeyenler... Kabul edümJistlir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

DANIŞMA MECLtSt 

Dani'şma Meclisinin Yapısı 
MADDE 3 
Danışma Mecllisi, aşağıdaki maıdJdelıerde bellirtıilıen 

usu!! ve esaslara göre her ilin tespit ve teklif ettiği 

29 . 6 . 1981 O : 1 

adaylar arasından Milli Güvenlik Konseyince seçi
len 1:20 üye 'ile, Milli Güvenlik Konseyince doğrudan 
doğruya seçilen 40 üye olmak üzere 1(60 üyeden olu
şur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Üyelik Şartları 

MADDE 4 

il, Danışma Meclisine seçilebilmek için aşağıdaki 
şartlan haliz olmak gerekir : 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Otuz yaşını (bitirmiş bulunmak, 
c) Yükseköğrenim yapmış olmak, 
d) Kısıtla veya kamu 'hizmetlerinden yasaklı ol

mamak, 
e) Muvazzaf askerlik hizrneltini yapmış olmak 

veya yapmış sayılmak veya yükümlü bulunmamak, 

f) Ağır hapis cezası veya taksirli suçlar haıriç ol
mak üzere bir yıldan fazla hapis cezası almamış ya
hut zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandı
rıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı 
iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan herhangi birinden 
hüküm giymemiş olmak, 

g) 11 Eylül 1980 tarihinde herhangi bir siyasi 
partimin üyesi olmamak. 

2. Danışma Meclisine Milli Güvenlik Konseyin
ce doğrudan doğruya seçilecek olanlarda 1 nci fıkra
nın (c) bendinde belirtilen şart aranmaz. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
leyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilnıiştJin 

5 nci maddeyi okuıtuyorurn : 
İllerden Gösterilecek Aday Sayısı 

MADDE 5 
Son nüfus sayımınıdaki nüfusliarı gozönünde ıtu-

tulrnak sureti ile her ilin göstereceği adaylardan Da
nışma Meclisine seçilecek olan üye sayılan tou Ka
nuna 'bağlı cetvelde belirtülm'iştir., 

^ - $ 8 4 -
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BAŞKAN — Efendim, bağlı cetveli de okutuyc 

C E T 

Üye 
İllerin Adı Sayısı 

1 ADANA 
2 ADIYAMAN 
3 AFYON 
4 AĞRI 
5 AMASYA 
6 ANKARA 
7 ANTALYA 
8 ARTVİN 
9 AYDIN 

10 BALIKESİR 
11 BİLECİK 
12 BİNGÖL 
13 BİTLİS 
14 BOLU 
15 BURDUR 
16 BURSA 
17 ÇANAKKALE 
18 ÇANKIRI 
19 ÇORUM 
20 DENİZLİ 
21 DİYARBAKIR 
22 EDİRNE 
23 ELAZIĞ 
24 ERZİNCAN 
25 ERZURUM 
26 ESKİŞEHtR 
27 GAZİANTEP 
28 GİRESUN 
29 GÜMÜŞHANE 
30 HAKKÂRİ 
31 HATAY 
32 İSPARTA 
33 İÇEL 

4 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
a 
2 
2 
1 
İl 
1 
il 
1 
3 
1 
11 
2 
a 
a 
1' 
1 
1 
2 
;1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

ıBAŞKAN — Efendim, 5 noi madde .ile bu cetvel 
üzerinde söz almak isteyen var «u?... Yok 

5 noi maddeyi ve ekli cetveli oylarınıza sunuyo
rum;: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

6 ııcı maddeyi okutuyorum: 
dilerden Aday Gösterilme Şartları 

, MADDE 6 
İllerden aday olmak isteyenler; 
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rum : 

V E L 

Üye 
Ûlerin Adı Sayısı 

34 İSTANBUL 
35 İZMİR 
36 KARS 
37 KASTAMONU 
38 KAYSERİ 
39 KIRKLARELİ 
40 KIRŞEHİR 
41 KOCAELİ 
42 KONYA 
43 KÜTAHYA 
44 MALATYA 
45 MANİSA 
46 KAHRAMANMARAŞ 
47 MARDİN 
48 MUĞLA 
49 MUŞ 
50 NEVŞEHİR 
51 NİĞDE 
52 ORDU 
53 RİZE 
54 SAKARYA 
55 SAMSUN 
56 SİİRT 
57 SİNOP 
58 SİVAS 
59 TEKİRDAĞ 
60 TOKAT 
61 TRABZON 
62 TUNCELİ 
63 URFA 
64 UŞAK 
65 VAN 
66 YOZGAT 
67 ZONGULDAK 

9 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
a 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
,2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 

a) İlk veya orta veya lise veya yükseköğrenim
lerini yaptıkları veya 

b) Aralıklı olmakla beraber en az beş yıl veya 
aralıksız üç yıl oturdulklan veya son iki yıldan beri 
oturmakta bulundukları ilin valiliğine başvururlar. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

— 585 — 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edolrnıiş/tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum \: 
'tilerden Gösterilecek Adayların Tespiti ve Seçimi. 

'MADDE 7 
1. Adaylık 'için başvurma valiliğe veriiecekv dilek

çe ile olur. IBu dilekçeye 4 ncü ve 6 ncı maddelerdeki 
şartların varlığını gösterir belgelerin asılları/ veya tas
dikli örnekleri ile bir sayfayı aşmayacak taKsda km-
hal tecrümesi ve üç adet vesikalık fotoğraf eMeaımesi 
lazımdır. IBİr kısmı eksik olan belgaıl»r- adaylık için 
başvurma süresi içinde tamamlanabilir. 

2. Vali, 4 ncü ve '6 ncı maddelerdeki şafithcri' haifc 
olan istekli hakkında il hudutları içerisindeki adalet 
güvenlik ve çeşitlıi kuruluş ve meslek»,menaıupiafi ile 
mümkün olan 'genişlikte yapacağı kişisel, tesuasiarlft: 
edindiği bilgileri değerlendirmek sureti ile çehrede iyi 
tanındığına ve sevildiğine kanaat getirdiği içkililerden. 
o ilden Danışma Meclisine seçilecek üye sayısının üç 
katının ad ve ısoyadlarınıı aday olarak Milli Güvenlik 
Konseyine bildirir. 

3. İl adaylarının dilekçeleri ve belgeleri ayrı ayrı 
kapalı zarflar içinde Milli Güvenlik Konseyine''gön
derilir. 

4. 'Milli Güvenlik Konseyi, Danışma M'edıisi üy«? 
İletini o ilin adayları arasından seçer. 

.BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza ısunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum i 
IM'i'lli Güvenlik (Konseyince Doğrudan Doğruya 

Üye Seçilmdk İçin Adaylık 

MADDE 8 
Milli Güvenlik Konseyince doğrudan doğapya-; Da-̂  

nışma Meclisine üye seçilmek için adaylığını koymak 
isteyenler, dilekçelerini Mili Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterliğine gönderirler. IBu dilekçelere Kanunun! 
aradığı şartların varlığını gösteren belgelerin asılları 
veya tasdikli 'örnekleri ile bir .sayfayı aşmayacak kı
sa hal tercümesi ve üç adet vesikalık fotoğraf eklen
mesi lazımdır. 

ıBAŞKlAN — 8 nci,madde.üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza ısunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

£ ocu maddeyi okutuyorum'! 
Milli Güvenlik Konseyince ÜyeıSİç'imiv 

MADDE 9 
Milli Güvenlik Konseyi, bu Kanun uyarınca Da

nışma Meollisine üye seçer. 
'BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
10 ncu maddeyi okutuyorumi: 
Seçilen Üyelerin îlanı 

'MADDE 10 
Milli Güvenlik Konseyince il adayları, arasından 

veya doğrudan doğruya seçilmiş Danışıma Meclisi üye
lerimin adları, soyadları ve meslekleri Resmi Gazete
de ve Türkiye Radyo - Televziyon Kurumu aracılığı 
ile ilan olunur. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde, söz almak 
isteyen vaır mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza ısunuyorum: Kabul, edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum i: 
iBoşalan Üyelikler tçin Seçim. 

MADDE İÜ 
Bu Kanun uyarınca seçilen üyelikle^o-hierhangi' 

bir .sebeple boşalma olması halinde, boşalan üyelik içini 
Milli Güvenlik Konseyince doğrudan doğruya secini 
yapılır. 

'BAŞKİAN —• 11 nci .madde üzerinde-ısöa akmak. 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

1'2 nci maddeyi okutuyorum': 
Üyelik Güvencesi 

MADDE IH 
il. Danışma Meclisi üyeleri, Türk MÜtetr adına 

görev yaparlar. 
2. IBu Kanunda gösterilen üyöllik sıfattan!1 kay

betme halleri dışında Danışma Meclisi üyelerin1»! gö
revlerine son verilemez. 

3. Devlet veya diğer kamu tüzelkişileri ile bun
lara bağlı kurum, kuruluşlarda görevli iken Danışma 
Meclisine seçilenlerin, kendileri istemedikçe kadrola
rı ile ilişkileri kesilrhez. IBu gibiler görevlerimden ay
lıksız veya ücretsiz izinli 'sayılırlar, tanli sayıldıkıları 
süreler terfilerinde, keseneklerinin kendileri ve karşı
lıklarının Meclis 'Bütçesinden ödenmesi kaydıyla emek
liliklerinde fiili hizmet olarak 'hesaba katılır. 

IBAŞKAN — 1(2 nci madde üzerinde söz atoıak 
isteyen var mı?.. Yok* 

SB6-— 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edetrier.. 
Etmeyenler.. 'Kabul edilmiştir. 

13 ocü maddeyi okutuyorum: 
Dokunulmazlık. 
MADDE 13 
1. Danışma Meclisi üyeleri, MeeMsfceki çatışma

larında açıkladıkları görüşlerinden ve kuHandıkları oy
lardan sorumlu tutulamazlar, sadece yeminleiMie ve 
vicdanlarına bağlı olanak görev yaparlar. 

2. IDanışma Meclisi üyeleri,- Danışma Meel&sii üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile verilmiş' bir karar ol
madıkça, sanık olarak sorguya etkilemez, tutuklana
maz ve yargılanamazlar. Ancak, ağır cezayı gerekti
ren suçüstü hali bu hükmün dışındadır. Bu gibi du
rumlarda yetkMi makamlar olayı derhal Danışma Mec
lisitBaSşkatılığına bildirirler-

3. Seçilmeden önce veya sonra' "Danışma' Meclisi 
ttye*e¥toden Hbi^hWkkmda verilmiş bir ceza hükmünün 
yerine getirilmesi, Meclisin hukuki varlığının sona ere
ceği-J^mıatta- ertelenir/®u takdirde dfcva ve ceza'za
manaşımı işlemez. 

ıHAŞK'AN — 13 ncüfm&dlde üzerinde Söz almak is
teyen var mı?/Yök, 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul vtedenier.. 
Etmeyenler.. ıKabul edilıriisbir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum:' 
Üyelikle Bağdaşabilen işler., 
M1APDE14 
•Danışma Meclisli üyeleri, Danışma Meclisinin Ge

nel Kurulu ve komisyonlarındaki görevlerini aksat
mamak'' kayıt ve .şart* ile mesleki -faaliyetlerine devam 
edebifirier. 

»BAŞKAN — 14 ÖCÜ madde ürerinde «öz almak 
isteyen Y<sk.. 

Maddeyi oylartraıza «unuyorum: -Kabul edenler.. 
Etmeyeırier..''Kttbul!-'«*lın1i^tir. 

15 ficiıftâddeyi okutuyorum s 
Üyelikle Bağdaşmayan tşler 
MADDE 15 
Danışma Meclisi üyeliğine seçilenler, Devlet ve di

ğer kamu tüzelkişileri iıle bunlara bağlı kurum ve ku
ruluşlarda, Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin 
doğrudan doğruya veya dolayısıyla katıldıkları ve il
gili oldukları teşebbüs ve ortaklıklarında görev ala
mazlar; bunlara ait herhangi bir taahhüt işini doğru
dan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemezler ve 
buralaMri ;<araf' olduğu-ıahlaşmazMdâ*da temsilcilik, ha
kemlik veya vekâlet, görevi yapamazlar. 

• *BAŞK4AN — 15 nci madde üzerinde iöz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oytartnıza «uouyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

16 acı maddeyi ©kütuyorutti1: 
Üyeliğin Düşmesi. 

MADDE V6 
H. tistıfa-eden veya Danışma Meclisine seçilmeye 

engel bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giyen ve
ya kurtlanan kimsenin üyelSği,1'başka bir karar alma
ya gerek kalmadan'düşer. 

2. Danışma Meclisi Genel ıKural^ve kramlteyon ça-
Itşmalarifta öaürsüz- olarak bir ay nÇinde toplam beş 
gün katılmayanıların Daai'şma Mecİisi • ©efitel tKtifu-
lOflCa üyeliğinin dü|m**me karar verilir. 

3, Bu Kanunun 15 noi wa<ld*isiıkle ^sözü edilen 
işlerden birini kabul eden; üyeler hakkında Banışma 
Meclisi Genel Kurulunca üy«Hğin düşme«ane karar 
verilir. 

BAŞKAN — Ü6 ücı madde üzerinde söz almak 
isteyen. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul «demler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum!: 
Aylık Ve ödenek 

MADDE 17 
il. IDanışma Meclisine seçilenlere Devlet memur

ları 1 moi derece som kademe aylığı ve 90&ek,(gösterge 
üzerinden aylık ve aylık tutarının >% 100'ü oranında 
Ödenek veril'ir. 

2. Danışma Meclisine seçilenlere ödenecek aylık 
ve ödenekler kendilerine sosyal güvenlik kuruluşla
rınca bağlanan emekli aylığının ve benzeri ödemele
rin kesilmesini gerektirmez. 

3. Danışma Meclisine seçilenler, Türküye IBüyük 
Millet Meclisi üyelerine sağlanan diğer sosyal haklar
dan yararlanırlar. 

SBAlŞfleAN —«Sbsval toaidar» afrlerdk, bunu açık
lar mısınız? 

ÖRK3BNBKAL HAYDAR -SALTIK fMiMi Gü
venlik 'Konseyi Genel Sekreteri.) — Sağlık, ölüm- yar
dımı, doğum yardımı ve -bearori peyler. -IKeodSterine 
özgü yöftetmelilder var, ona «öre sağkfc %$bti gMyor, 
öKirn» doğum-durumu var. Obakımdan.. 

•̂©RÖBNIBRAL NURETTİN BRlStN — Diğer 
hususlar «rar, •«ey&foat.. 

-4ÖAJŞIÖAN — O yok.1 O-seyahat karşılığını'bulmu
yor, onun için % 100'ü koyduk, yoMukı koymadık. 

' J©RI©EfNBR$A!L HAYDıAR ASALTIK fMSli Gü-
veniik^KonseyiOtoehSekreteri.) — Yolluk koymadık. 
«Kanunların tanıdığı» da demedik, «Büyük Mâltet 
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Meclisli üyelerine sağlanan diğer sosyal haklardan» 
dedik. 

ORGENERAL INURETTİN ERSİN — 'Seyahat 
buraya girmez mi? 

BAŞKAN — Yanü, yollukları.. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK '«Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yolluk, Harcırah 
Kanununa bağlı olduğu için buraya girmez tabii. Gö
revlendirilirse o zaman, düşünülür. Böyle bir vazife 
düşerse düşünülür. 

BAŞKAN — 17 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum): Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

il 8 inci maddeyi okutuyorum1: 
Danışma Meclisinin İlk Toplantısı 

MADDE 18 
Danışma Meclislinin ilk toplantısında en yaşlı üye 

başkanlık, en genç iki üye (kâtiplik görevi yapar. 
BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
19 ncu maddeyi okutuyorum!.* 
Andiçme 

MADDE 19 
Danışma Meclisine seçilenler görevlerine başlar

ken soyadı sırasına göre aşağıdaki şekilde andiçerler. 
«Danışma Meclisi üyesi olarak çalışmalarımda 

Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin ve milletin 
bütünlüğü ve bölünmezliğini koruyacağıma, toplumun 
huzuru, milli dayanışma ve sosyal adalet anlayışı için
de herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden 
yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma; hukukun 
üstünlüğünü sağlayacak demokratik ve laik Cumhu
riyet ilkelerine bağlı 'kalacağıma namusum ve şerefim 
üzerine and içerim.» 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde .söz almak 
isteyen?.. 

Orgeneral Saltık, buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK '(Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreterli). — Müsaade buyu
rursanız, bir baskı hatası olmuş. 1 nci satırı okuyo
rum: «Danışma Meclisli üyesi olarak çalışmalarımda 
Devletin varlığı ve bağımsızlığını» olacak; ondan son
ra devam ediyor. 

BAŞKAN — «Koruyacağıma» kelimesi de ekle
necek, tabii; «Bağımsızlığını koruyacağıma» oluyor 
çünkü orada. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Bütünlüğü ve 
bölünmezliğini»; böyle ikişerli gruplar halinde olu
yor, orada, «Bağımsızlığını» olacak. 

'BAŞKAN — Öyle olması lazım, «Bağımsızlığını» 
olarak düzeltilecektir efendim. 

19 ncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorumı: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

'20 nci maddeyi okutuyorum i 
Başkandık' Divanı 

MADDE'20 
Danışma Meclisi, ikinci toplantısında bir başkan, 

iki başkan vekili, dört kâtip, iki idareci üyeden oluşan 
Başkanlık Divanını seçer. 

(BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

'21 nci Maddeyi okutuyorum': 
içtüzük, Komisyonlar ve Kolluk işleri 

MADDE '21 
1. Danışma Meclisi çalışmalarını kendi yaptığı 

İçtüzük hükümlerine göre yürütür. 
2. Danışma Meclisi ilk toplantısından itibaren en 

geç 1 ay 'içinde 15 üyeden oluşan bir Anayasa Komis
yonu seçer. 

3. Danışma Meclisinin daimi komisyonları ve 
komisyonlara üye seçimi İçtüzükte belirtilir. İhtiyaca 
göre geçici ve karma komisyonlar da kurulabilir. 

4. Komisyonlar, bilgi ve görgülerinden yararlan
mak istedikleri kimseleri komisyona davet ederek din
leyebilirler; kamu kurum ve kuruluşları ide, mesleki 
kurum ve kuruluşlardan yazılı görüş alabilirler. 

5. Danışma Meclisi, kendi kolluk işlerini Baş
kanı eliyle yürütür. 

'BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum1: 
Görüşmeler 

MADDE 22 
1. Danışma Meclisinin Genel Kurul çalışmaları 

açık ve komisyon çalışmaları kapalı olarak yapıdır. 
2. Danışma Meclisi, üye tamsayısının salt çoğun

luğu ile kapadı oturuma karar verebilir. 
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3. Danışma Meclisimin açık olan Genel Kurul 
toplantıları Tutanak Dergisinde yayımlanır. 

IBAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak is
teyen iVok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

23 mcü maddeyi okutuyorum:' 
Toplantı ve 'Karar Yetersayısı 

'MADDE 23 
Danışma Meclisi, üye 'tamsayısının salt çoğunluğu 

ile toplanır, aksime hüküm bulunmayan hallerde 'top
lantıya katılanların .salt çoğunluğu ile karar verir. 

IBAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz almak 
'isteyen Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum iKabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum : 

KANUNLARIN YAPILMASI 

Kanun Teklif Etme Yetkisi 

MADDE 24 
1. Kanun teklif etme yetkisi Milli Güvenlik 

Konseyi Üyelerine, Balkanlar Kurulu ile Danışma 
Meclisi Üyelerine aittir. 

2. Danışma Meclisi üyelerince yapılacak kanun 
tekliflerinin en az 10 üyenin imzasını taşıması gere
kir. 

3* Kanun teklifleri Danışma Meclisi Başkanlığı
na yapılır. 

ıBAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum : 
Kanunların Görüşülmesi ve Kabul Edilmesi 

MADDE 25 
1. Hükümetten gönderilen Kanun tasarıları ile 

üyelerin kanun teklifleri, önce ilgili Komisyonda veya 
Komisyonlarda, dama sonra Genel Kurulda görüşü
lür. Aynen veya değiştirilerek kabul veya reddedilen 
Kanun tasarı ve teklifleri Milli Güvenlik Konseyine 
gönderilir. 

% Kamum tasarı ve tekliflerinin Danışma Meclisi 
Komisyonlarında ve Genel Kurulundaki görüşmele
rinde Başibakanın veya ilgili bakanın veya görevlen
direceği yetkili kişimin ve teklif sahibi Danışma Mec
lisi Üyelerimden en az birisinin veya teklif Milli 
Güvenlik Konseyi üyelerinden birisi tarafından yapıl

mışsa Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğimden 
ıgörevlendirileceik yetkili bir kişinin hazır bulunması 
gereklidir. 

3. İMilli Güvenlik Konseyi, Danışma Meclisindem 
gelem kamum tasarı ve tekliflerini aynen veya değişti
rerek kabul veya reddedebilir. Milli Güvenlik Kon
seyinin kabul ettiği metin Resmi Gazetede yayım
lanmak suretiyle kanunlaşır. 

IBAŞKAN — 25 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum : 
Anayasanın Kabulü, Halkoyuna Sunulması ve 

Kesinleşmesi 

MADDE 26 
1, Danışma Meclisinin, Anayasa Komisyonu 

tarafından hazırlanan ve Genel Kurulca kabul edi
len Anayasa metni, Milli Güvenlik Konseyince ay
nen veya değiştirilerek kabul edilir ve Resmi Gazete 
ile yayımlanır. 

2. İMilli Güvenlik Konseyince kabul edilen Ana
yasa, Halkoyuna Sunuluş Kanunu hükümlerine gö
re, halk oylamasına sunulur. 

3J (Halkoylaması sonucu kabul edilen Anayasa 
kesimlesin 

'BAŞKAN — 26 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok, 

26 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
ıBütçenin Sunulması 

MADDE 27 
Genel ve katma bütçe tasarıları ile milli bütçe 

talhminlerini gösterem rapor, mali yılbaşından en az 
üç ay önce, Bakanlar Kurulu tarafından Danışma 
Meclisine sunulur. 

IBAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum : 
(Bütçenin Görüşülmesi 

MADDE 28 
<L Danışma Meclisi, içtüzüğü hükümlerine göre 

bütçe üzerindeki çalışmaları iki ay içinde tamamlar. 
2, Bütçe Komisyonunca kabul edilen bütçe ta

sarıları Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşü-
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lerek karara bağlanır ve Milli Güvenlik Konseyine 
gönderilir. 

3. Danışma Meclisi Genel Kurulunda üyeler gi
der artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı teklifte buluna
mazlar. 

4. Danışma Meclisinden gelen tasarı Milli Gü
venlik Konseyinin kabul ettiği şekli ile kesMeşir ve 
mali yıl başından önce Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu «yayımlanarak» diye yazılmış «ya
yınlanarak» olacak. <N» ile yazılacak, öyle karar 
verildi ya bundan evvelki bir görüşmemizde. «Yayın» 
mıdır, «yayım» mıdır diye konuşuldu; sonunda «ya
yın» olduğu meydana çıktı. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bir yerde yanlış olarak, yani «yayın» olarak geç
miş, diğer kısımlarda «yayım» olarak geçiyor. Bugü
ne kadarki kanunlarda da hep «yayım» kullanılmıştır. 
Bir tek yerde «yayın» olarak geçmiştir Anayasada. 

BAŞKAN — Çünkü öyle konuşuldu; Anayasada 
böyle geçer dediler. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama ondan sonra 
yine Anayasanın içerisinde «yayımlama» hükmü aynı 
yerlerde var ve o günden, 1961'den bugüne kadar böy
le olmuş. 

BAŞKAN — Peki. 
28 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 ncu maddeyi okutuyorum : 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Danışma Meclisi Kuruluşu île ilgili Süreler 

MADDE 29 
Bu Kanuna göre adaylık için başvurma, başlan

gıç ve sona erme ve adayların Milli Güvenlik Kon
seyine bildirilme tarihleri ile Danışma Meclisinin ilk 
toplantısını yapacağı tarih Milli Güvenlik Konseyince 
tayin edilir; Resmi Gazetede ve Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu aracılığı ile ilan olunur. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum : 
Danışma Meclisi ve Üyeleri Aleyhine işlenen Suç

lar 

— 590 

MADDE 30 
1. Danışma Meclisi aleyhine suç işleyenler Türk 

Ceza Kanununda Türkiye Büyük Millet Meclisi aley
hine işlenen suçlar için öngörülen cezalarla cezalan
dırılırlar. 

2. Danışma Meclisi üyelerine karşı işlenen suç
larda Türk Ceza Kanununun Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri hakkındaki hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — «Danışma Meclisi» mi desek, yok
sa '«Kurucu Meclis» mi desek daha iyi olurdu? «Da
nışma Meclisi aleyhine işlenen suçlar» ve «Danışma 
Meclisi üyelerine karşı işlenen suçlar» diye geçiyor; 
Konsey üyelerine karşı işlenen suçlar ne olacak? Ona 
ait bir kanun yok. Bu durum Danışma Meclisi üye
leri için de, Konsey üyeleri için de varit. 

Buyurun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
1324 sayılı Kanunda Konsey, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi; Millet Meclisi ve Senatonun görev ve yetkile
rini taşıdığı ve uyguladığı için, buna ait hükümler de il
gili kanunlarda meclislere ait gösterilen cezalar aynen 
uygulanır şeklinde bir anlayış içerisinde bu Kanun kale
me alınmıştır. Yeni kurulan bir müessese ve 1 nci mad
desinde de belirttiğimiz gibi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi; Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun 
yetkileriyle mücehhez değil. O nedenle, tereddütler 
doğmasın diye özellikle «Danışma Meclisi» ibaresi ko
nulmuştur. 

Daha evvel 52 sayılı Karar hakkında hatırlayacak
sınız; bunlar aynen uygulanır dedik. Neydi o uygu
lananlar? 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunundaki suç
lardan daha düşük suçlar olduğu için, eğer bildiri
lerde daha az cezalı suç varsa, bu takdirde 1402 sa
yılı Kanun uygulanacak diye 52 sayılı karara bir açık
lık getirdik. 

BAŞKAN — O doğru da; mesela bir Danışma 
Meclisi üyesine küfreden bir kişi bu kanuna göre ce
zalandırılacak, Türk Ceza Kanununun maddesine 
göre. Devlet Başkanına karşı olan suçlar da var, mev
cut. Ama Konsey üyelerine karşı işlenen suçları be
lirten bir kanun çıkarmadık bugüne kadar. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Çıkarmadık. Onun 
sorumluluklarını ve yetkilerini aldığı için aynen uygu
lanacak. 7 sayılı kararda o şekildeydi. 

BAŞKAN — Danışma Meclisi diyeceğimize Kuru
cu Meclis üyeleri aleyhine işlenen suçlar desek? Ya-
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nn öbür gün mahkemede; bu tadat edilmemiş, bina
enaleyh Konseye karşı işlenen suça ait bir ceza veril
meyebilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK — Sayın Başkanım, burada, «Kurucu Mec
lis» dediğimiz zaman sanki bu kanun yarın yürür
lüğe girdiğinde, 12 Eylülden bugüne kadar yapılan iş
lemleri biz ortadan kaldırmış izlenimi veririz. Bu şe
kilde olmasının hiçbir sakıncası yok. 

BAŞKAN — Peki, mesele yok o zaman. 
Buyurun efendim. 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka

nım, 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanu
nun, 2 nci maddesi «Anayasada Türkiye Büyük Mil
let Meclisine, Millet Meclisine ve Cumhuriyet Senato
suna ait olduğu belirtilmiş bulunan görev ve yetki
ler, 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren geçici olarak 
Milli Güvenlik Konseyince ve Cumhurbaşkanına ait 
olduğu belirtilmiş bulunan görev ve yetkiler de Milli 
Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanınca ye
rine getirilir» diyor. Yani, Konsey ve bir de Başkan 
ayrıca belirtiliyor. 

Burada ise, «üyelerine» tabiri var. Konsey üyeleri 
maddede yer almazsa, Konseye karşı sözle, veya yazı 
ile yapılan herhangi bir hareket gerekli tecziyeye uğ
rayabilir ama, üyelerin kendilerine karşı yapılanları 
buradaki ifade pek kapsamıyor gibi geldi bana. 

O nedenle madde, teklif yapmakta olan üyelerin 
şahıslarını da kapsarsa daha açıklık kazanmış olur 
kanısındayım. 

BAŞKAN — Yani, birinci fıkrada, «Danışma Mec
lisi ve Konsey aleyhine suç işleyenler Türk Ceza Ka
nununda Türkiye Büyük Millet Meclisi aleyhine işle
nen cezalarla cezalandırılır»; 

İkinci fıkrada, «Danışma Meclisi üyelerine ve Kon
sey üyelerine karşı işlenen suçlarda, Türk Ceza Ka
nununun Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hak
kındaki hükümler uygulanır» dense daha açık olur. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Konseyin ken
disine karşı çünkü bu güvence, şahıslarına değil. 

BAŞKAN — Öyle. 
Bugüne kadar Konsey üyelerinden şahıslarına kar

şı açılmış bir dava var mı, bize intikal etmiş? 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK — Sanıyorum hiç suç işlenmedi bu konu
da şimdiye kadar. 

BAŞKAN — Konsey hakkında var. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK — Konsey hakkında var da, şahıs hakkın
da suç işlenmedi. 

BAŞKAN — Acaba hiç mi işlenmedi, yoksa ona 
ait bir hüküm olmadığı için mi şimdiye kadar bir ta
kibat yapılamadı? 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — Olsaydı, Sıkıyönetim Komutanlıkları 
bildirirlerdi efendim. 

Sayın Başkanım, bir tereddüt varsa «Kurucu Mec
lis üyeleri» diyelim, Konsey üyelerini de açıkça kapsa
mış olur. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (-Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
arkadaşların biraz evvel değindiği gibi, şu ana kadar 
bir uygulama var. Eğer «52 sayılı Kararda böyledir 
dersek, bundan evvelki uygulamaların hepsi muallel 
olur, yokmuş gibi olur» dediler. 

BAŞKAN — Birinci fıkrada bir eksiklik yok; çün
kü Konsey 2324 sayılı Kanunda yer almış. Maddenin 
birinci fıkrası da Danışma Meclisini kapsıyor, şahıs
ları değil. Danışma Meclisi de yeni bir meclis olarak 
kuruluyor şimdi. 

İkinci fıkrada, «Danışma Meclisi üyelerine karşı 
işlenen suçlar...» denilmiş... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O da 2356'da var 
Sayın Başkanım. 1 nci, maddede «Milli Güvenlik Kon
seyi; Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Üyeleri Kara Kuv
vetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuv
vetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve Jan
darma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun'dan 
teşekkül eder» deniyor. 

2 nci maddede de, «Kurucu Meclis tarafından ha
zırlanarak halkoyuna sunulacak yeni Anayasada yer 
alacak hükümlere göre teşekkül edecek olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi fiilen göreve başlayıncaya ka
dar Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve üyelerinin gö
revleri, yetki ve sorumlulukları rütbe süreleri ile hiz
met sürelerine ve yaş hadlerine bakılmaksızın devam 
eder» hükmü var. 

BAŞKAN — Ceza, bunlar hakkında işlenen... 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK {Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Cezai hüküm olsa, 
derhal bunlar hakkında ayrı bir hüküm getirilir. Yani 
burada statü, üye olarak tek tek devam ediyor. 

BAŞKAN — Binaenaleyh, Senato vazifesi yine 
devam ediyor demektir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gür 

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Türkiye Büyük 
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Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Senatodaki vazife 
ve sorumluluklar devam ediyor. 

Benim bütün endişem, buraya «Kurucu Meclis 
aleyhinde işlenen suçlar veya Kurucu Meclis üyeleri
ne...» denirse... 

BAŞKAN — Sanki bundan evvel olmamış gibi. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bundan evvel ce
za verilmişse eğer, o vakit muallel olur, yani hiçbir 
hukuki dayanağı bağlı olmaksızın verilmiş gibi olur 
düşüncesi var; 

BAŞKAN — Konu şimdi zapta da geçti. O hal
de, yani Milli Güvenlik Konseyi üyesi arkadaşlara 
karşı (işlemem suçliar da, yine Türk Ceza Kanununun o 
maddelerine göre aynı şekilde işleme tabi tutulur. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — Sayın Başkanım, benim bir tereddü
düm var. 

Milli Güvenlik Konseyinin varlığı su götürmez. 
Bir de Danışma Meclisi kuruyoruz. İkisinin beraber 
teşkil ettiği kuruluş da, kurum da isim olarak «Kuru
cu Meclis» oluyor. Simidi Kumcu M'eclfoe (hakaret 
olunsa ona dair 'bir sarahat yok. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı var da, beraber yok. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK — İzin verirseniz birinci fıkraya getirelim 
bunu. 

BAŞKAN — O zaman birinci fıkra şöyle olacak : 
«Danışma Meclisi» değil de, «Kurucu Meclis aley
hine suç işleyenler» dersek hepsini içerisine alır o za
man. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — Yalnız «Kurucu Meclis» demek de kâfi 
gelmez. Çünkü Danışma Meclisi müstakil aynı za
manda. 

BAŞKAN — Müstakil de olsa - onun için de daha 
iyi zaten - «Kurucu Meclis» dersek, Kurucu Meclis 
kimden teşekkül ediyor; Danışma Meclisi (+) artı 
Milli Güvenlik Konseyi. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Daha evvel endi
şemi arz ettim. Kurucu Meclis 'başka yerde geçmediği 
için hakikaten açılkta kalabilir. Gerçi «Kurucu Meclis» 
dersek mesele kalmaz. 

BAŞKAN — «Kurucu Meclis» densıök mesele 
kalmaz, «Danışıma Meclisi» yerine «Kurucu Meclis.» 

O zaman 30 ncu maddenin başlığı da «Kurucu 
Meclis ve Üyeleri Aleyhine İşlenen Suçlar» olacak. 

'Birinci fıkra «Kurucu Meclis aleyhine suç işleyen

ler» şeklinde, ikinci fıkra da «Kurucu Meclis üyele
rine karşı işlenen suçlar» şeklinde değişecek. 

30 ncu maddeyi şimdi bu değişiklik şekli ile bir 
dalha okutuyorum efendimi: 

Kurucu Meclis ve Üyeleri Aleyhine İşlenen Suçlar 

MADDE 30 
1. Kurucu Meclis aleyhine suç işleyenler Türk 

Ceza Kanununda Türkiye Büyük Millet Meclisi aley
hine işlenen suçlar için öngörülen cezalarla cezalan
dırılırlar. 

2. Kurucu Meclis üyelerine karşı işlenen suçlar
da Türk Ceza Kanununun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri hakkındaki hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Bu suretle gerek Kurucu Meclisin 
tümüne, gerek Danışma Meclisine, gerek Konseye ve 
üyelerine karşı işlenen suçlan da kapsamına almış 
oluyor; açık kalmıyor. Eğer bunu yazmazlsalk, Danış
ma Meclisine ait hüküm var, demin okuduğumuz 
kanunda da Konseye ait hüküm var, ama ikisinin 
birleşiminden meydana gelen Kurucu Meclise birisi 
küfretse, ortada kalıyor. Onun için «Kurucu Meclis» 
tabirini kullanmak doğru olur. «Kurucu Meclis» de
mekle hem Danışma Meclisini, hem Konseyi, hem de 
ikisinin toplamını ifade etmiş oluyoruz. 

Maddenin şimdi okunan şekli üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

30 ncu maddeyi bu son okunmuş şekli ile oyla
rınıza sunuyorum1: Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

31 nci maddeyi okutuyorum: 
Kontenjan Adayı Olamama 

MADDE 311 
Kurucu Meclis üyeleri, ilk genel seçimlerde her

hangi bir siyasi partinin konltenjan adayı olamazlar. 

.BAŞKAIN — 'Burada «Kurucu Meclis Üyeleri» 
ıgeçiyor, bu «Danışma Meclisi» olacaktı. Konltenjan 
adayı olma konusu «Danışma Meclisi üyeleri» için
dir; zaten Konsey Üyelerinin böyle bir şeyi yok. 
Bunun değiştirilmesi unutulmuş. 

Madde 31 'i bu değişik şekli ile bir kere daha oku
tuyorum: 

Kontenjan Adayı Olamama 

MADDE 311 
Danışma Meclisi üyeleri, ilk genel seçimlerde 

iherhartgi bir siyasi partinin kontenjan adayı olamaz
lar. 

BAŞKAN — Tamam. 

— 592 — 
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31 nci madde üzerinde ısiöz almak isteyen var mı?i. 
Yok. 

31 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum: 
Kenar 'Başlıkları 
MADDE 312 
Bu Kanunun maddeleri kenarındaki başlıklar, mad

de hiükümlerinin özünü göstermek amacıyla konmuş 
olup metne dahil değildir. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum': 
GEÇtCt MADDE 
Danışma Meclisi Başkanlık Divanı seçimleri ya

pılıp göreve başlayınca Mitti Güvenlik Konseyi ko
misyonlarında (bulunan kanun tasarı ve teklifleri Kon
sey Başkanlığınca Danışma Meclisi Başkanlığına gön
derilir. Ancak, Milli Güvenlik Konseyinin Gündemin
de bulunan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme
sine devam edilir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 ncü maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 

MADDE 33» 
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümünü oylarımıza sunuyorum: 
Kalbul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(Milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun. 
Gündemlimizde başka görüşülecek konu bulun

madığından, bilahara tespit edilecek gün ve saatte 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 19.28 

• * 
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I. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 

I. — Sayıştayda açuk bulunan üyelikler hakkında 
Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği tezkeresi. 
(3/96) 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Kurucu Meclis Hakkında Kanun Teklifi. 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 224 

Kurucu Meclis Hakkında Kanun Teklifi. (2/55) 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Kurucu Meclis Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunubnuştur. 

Gereğim emirlerine arz ederiz. 

Nurettin ERSİN Tahsin SAHİNKAYA Nejat TÜMER Sedat CELASUN 
Orgeneral Orgeneral Oramiral Orgeneral 
K. K. K. ve Müü Hv. K. K. ve Milli Dz. K. K. ve Milü Jandarma Gn. K. ve Milli 
Güvenlik Konseyi Üyesi Güvenlik Konseyi Üyesi Güvenlik Konseyi Üyesi Güvenlik Konseyi Üyesi 

G E R E K Ç E 

Çok partil demokraltik rejimin temel müessesesi olan Parlamentonun görev yapamaz hale ve memle
ketin iç sıaıvaş eşiğime getirtitfdliğli ortamda Türk Silahlı Kuvvetlerinlin ıtami'hli soruımlululk duygusu İle emir ve 
komuta zinoM dçinlde ıgerçekJeşjtlirdliği 12 Eylül Harekâtının amacı, Müıli Güvenlik Konseyinin bir numaralı 
bildirisinde şöyle özetlenmişti : 

«Ülke bültünluğünü korumak, m i t birilik ve beraberliği sağlamak, mubJtemel bir iç savaşı ve kardeş kav
gasını önlemek, Devletin otorilteslindı ve varlığını yenliden teslis etmek ve demokratik düzenin iişHemıesline mani 
odam sebepleri ortadan kaldırmak.» 

Milli Güvenik Konseyi Başkanının 12 Eylül 1980 günü radlyo ve televizyonla yayınlanan konuşmasmda, 
harekâtın amacına ulaşması içün izlenecek yol açıklanıyor ve hür demıokraıtik parlamenter slistemıin dejenere 
ddimesıine ve fakanıma&ına manii olucu ve Türk toplumuna yaraşır biir Anayasa ve Seçiım Kanunu ile Par
tiler Kanunu hazırlamayı ve 'bunlara paralel düzenlemeleri yapmayı müteakip insan hak ve hürriyetlerine say
gılı, milli dayanışmayı ön plana alan, sosyal adaleti gerçekleştirecek «Demokratik, Jâlifc ve sosyal hukuk ku
ralarına dayalı Ibftr yönetliımıe ülke idaresinin devir» edileceği vaad ediliyordu., 

Memlekdtllmıizin lil Eylül 1980 tarihinde içinde bulunduğu 'ortam ve bu ortamı doğuran sebepler dikka
te atomca, 112 Eylül Harekâtımın amacının «Demokratik düzene dönme» değim, sağlıklı ve sağlam «Demokra
tik düzen kurma» olduğu anlaşılır. 12 Eylül bazı 'kimselerin ve çevrelerin 'göstermek istediği gibi demokrasi
den sapmayı veya ayrılmayı değiH Türk halkının istediği ve gerçekten layık olduğu demokratik bir rejimi ke
sin çöküntüden kurtarmak, sağlıklı ve sağlam bir tarzda tesis etmek hareketten başlangıcını ifade eder. 

12 Eylülde zorunlu olarak Parlamento feshedilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisine, Millet Meclisine 
ve Cumhuriyet Senatosuna aliıt görev ve yetkilerin Milli Güvenik Konseyince ve Cumhurbaşkanına ait gö
rev ve yetkilerin de Konsey Başkanı olan Devlet Başkanınca yerine getirtileceği ve kullanılacağı 2324 sayılı 
Kanunla düzenlenmiştir. 

MUli Güvenik Konseyinin yasama görevini yerine gtetirîşihe katkıda bulunacak ve açik müzakerelerle 
daha geniş bir kamuoyu lüşküsd sağlayacak Meclis kurulması yararlı görülmüş ve bu görüşle Kurucu Mec
lis Hakkında Kanun TeUf edilmiştir. 
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KURUCU MECLİS HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
BAŞLANGIÇ 

Türkiye Cumhuriyeti Devletlinin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin ve rniletıiın 'bütünlüğü ve bölünmezliği 
ve toplumun huzuru korunarak, mlilUi dayanışıma ve sosyal adalet anlayışı içinde ıhıenkeslim insan ıhıaklarm-
dan ve temel hürriyetlerden; eşiitliiık ilkesine göre yararlanmasını ve hukukun üstünlüğünü sağlayacak diemıok-
mtik laik hukuk devletlimin kıurufaası liçdirt gereken hukuku düzenlemelerle Anayasayı, ıSiyasi Partüler ve Se
çim kanunlarını yapma'k ve varlığı, genel seçimlerle kurulacak Türkiye Büyük MıiUet Meclüsii fiilen göreve 
başlayınca sona erimek üzere Kurucu Meclis kurulması kararlaştırılmıştır. 

KURUCU MECLİS 

Kurucu Meclisin Yapısı 

MADDE 1 

1. Kurucu Meclis; Milli Güvenlik Konseyi ile, Kuruluş, görev ve yetkileri bu Kanunda belirtilen Danışma 
Meclisinden oluşur. 

2. 'Bu Kanun hükümleri dışında kalan hususlarda, Milli Güvenlik Konseyi 23ı24 sayılı Anayasa Düzeni 
Hakkındaki Kanun uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisine, 'Millet 'Meclisine ve Cumhuriyet Senatosuna ait 
görevleri yerine getirir ve yetkileri kulanıır. 

Kurucu Meclisin Görevleri 

MADDE 2 

Kurucu Meclisin Görevleri' : 

a) Yeni Anayasayı ve Anayasanın Halkoyuna Sunuluş Kanununu hazırlamak; 
t>) Halkoyuna sunudan ve Milletçe kabul edilince kesinleşerek, geçici hükümlerine göre yürürlüğe gire

cek olan Anayasanın ilkelerine uygun Siyasi Pantıilıer Kanununu hazırlamak; 
c) (Yıenii Anayasanın ve Siyasi Fantiler iKanunumıun hükümlerini gözönünde tutarak Seçim Kanununu hazır-

laınak; 
d) Millıi Güvenlik Konseyince kararlaiştıniıacak tanühte yapılacak genel seciımtarlıe Türkiye Büyük Mulıet 

Meclisli kurulup fiilen göreve baştoyınıcaya kadar, kanun koyma, degiştfirmie ve kaldırma suretiyle yasama 
görevlerini yerine götürmektir. 

DANIŞMA MECLİSİ 

Danışma Meclisinin Yapısı 

MADDE 3 

Danışıma Meclisli, aşağıdaki maddelerde ıbeliktöiien usul ve esaslara göre her ilin tespit ve teklif ettiği 
adaylar arasından MiMii Güvenik Konseyince seçilen 120 üye ille, M'iMli Güvenlik Konseyince doğrudan doğ
ruya seçilen 40 (üye olmak üzene lt60 üyeden oluşur. 

Üyelik Şartlan 

MADDE 4 
1. Danışma Meclisine seçilebilmek içtin aşağıdaki şartları haiz olmak gerekir : 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Otuz yaşını bitirmdş Ibuiunımak, 
c) Yükseköğrenim yapmış olımak, 
d) Kısıtlı veya karmu nizmetleılinden yasakta olmamak, 
e) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak veya yapmış sayıllmak veya yükümlü bulunmamak, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 224) 



f) Ağır hapis cezası veya taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hapis cezası almamış yalhut 
zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olmak, 

g) 11 Eylül 1980 tarihinde herhangi bir siyasi par tinin üyesi olmamak. 

2. Danışma Meclisine Milli Güvenlik Konseyince doğrudan doğruya seçilecek olanlarda 1 nci fılkranın 
(c) bendinde belirtilen şart aranmaz. 

tilerden Gösterilecek Aday Sayısı 

MADDE 5 

Son nüfus sayımındaki nüfusları gözönünde tutulmak sureti ile her ilin göstereceği adaylardan Danış
ma Meclisine seçilecek olan üye sayıları bu Kanuna bağlı cetvelde belirtilmiştir. 

illerden Aday Gösterilme Şartları 

MADDE 6 

tilerden aday olmak isteyenler; 

a) ilk veya orta veya lise veya yükseköğrenimlerini yaptıkları veya 
b) Aralıklı olmakla beraber en az beş yıl veya aralıksız üç yıl oturdukları veya son iki yıldan beri 

oturmakta bulundukları ilin valiliğine başvururlar. 

İllerden Gösterilecek Adayların Tespiti ve Seçimi 

MADDE 7 

1. Adaylık için başvurma valiliğe verilecek dilekçe ile olur. Bu dilekçeye 4 ncü ve 6 ncı maddelerdeki 
şartların varlığını gösterir belgelerin asılları veya tasdikli örnekleri ile (bir sayfayı aşmayacak tarzda kısa 
hal tercümesi ve üç adet vesikalık fotoğraf eklenmesi lazımdır. Bir kısmı eksik olan belgeler adaylık için 
başvurma süresi içinde tamamlanabilir. 

2. Vali, 4 ncü ve 6 ncı maddelerdeki şartları haiz olan istekli hakkında il hudutları içerisindeki adalet, 
güvenlik ve çeşitli kuruluş ve meslek mensupları ile mümkün olan genişlikte yapacağı kişisel temaslarla 
edindiği bilgileri değerlendirmek sureti ile çevrede iyi tanındığına ve sevildiğinle kanaat getirdiği isteklilerden 
o ilden Danışma Meclisine seçilecek üye sayısının üç katının ad ve soyadlarını aday olarak Milli Güvenlik 
Konseyine bildirir. 

3. . İl adaylarının dilekçeleri ve belgeleri ayrı ayrı 'kapalı zarflar içinde Milli Güvenlülk Konseyine gön
derilir. 

4. (Milli Güvenlik Konseyi, Danışma Meclisi üyelerini <a dlin adayları arasımdan seçer. 

Milli Güvenlik Konseyince Doğrudan Doğruya Üye Seçilmek İçin Adaylık 

MADDE 8 

ıMlli Güvenlik Konseyince doğrudan doğruya Danışma Meclisine üıye seçüknıdk için adaylığını koymak 
isteyenler, dilekçelerini Mıilli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğime gönderirler. Bu dilekçelere Kanunun 
aradığı şartların varlığını gösteren 'belgelerin asılları veya tasdikli örnekleri ile 'bir sayfayı aşmayacalk kısa 
hal tercümesi ve üç adet vesikalık fotoğraf eklenmesi lazımdır. 
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Milli Güvenlik Konseyince Üye Seçimi 

MADDE 9 

Milli Güvenlik Konseyi, bu Kanun uyarınca Danışma Meclisline üye seçer. 

Seçilen Üyelerin İlanı 

MADDE 10 

Milli Güvenlik Konseyince il adayları arasından veya doğrudan doğruya seçilımıiış Danışıma Meclisi üye
lerimin adları, soyadları ve mesleıkleri Re&mli Gazetede ve Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu aracılığı 
idıe (ilan olunur. 

Boşalan Üyelikler İçin Seçim 

MADDE 11 

Bu Kanun uyarınca seçilen üyelilk'lerde hörthangi biir sebeple 'boşalıma olması hallinde, boşalan üıyeliilk için, 
Milli Güvenlik Konseyince doğrudan doğruya seçiım yapılır. 

Üyelik Güvencesi 

MADDE 12 

1. Danışma Meclisi üyeleri, Türk Milleti adına görev yaparlar. 

2. Bu Kanunda gösterilen üyelik sıfatlarını kaybetme halleri dışında Danışma Meclisi üyelerinin görev
lerine son verilemez, 

3. Devlet veya diğer kamu tüzelkişileri ile bunlara bağlı kurum, kuruluşlarda görevli iken Danışma Mec
lisine seçilenlerin, kendileri istemedikçe kadroları ile ilişkileri kesilmez. Bu gibiler görevlerinden aylıksız veya 
ücretsiz izinli sayılırlar. İzinli sayıldıkları süreler terfilerinde, keseneklerinin kendileri ve karşılıklarının Meclis 
Bütçesinden ödenmesi kaydıyla emekîilükleriinde fiili hizmet olarak hesaba katılır. 

Dokunulmazlık 

MADDE 13 

1. Danışma Meclisi üyeleri, Meclisteki çalışmalarında açıkladıkları görüşlerinden ve kullandıkları oylardan 
sorumlu tutulamazlar, sadece yeminlerine ve vicdanlarına bağlı olarak görev yaparlar. 

2. Danışma Meclisi üyeleri, Danışma Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğu ile verilmiş bir karar 
olmadıkça, sanık olarak sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamazlar. Ancak, ağır cezayı gerektiren 
suçüs'tü hali bu hükmün dışındadır. Bu gibi durumlarda yetkili makamlar olayı derhal Danışma Meclisi 
Başkanlığına bildirirler. 

3. Seçilmeden önce veya sonra Danışma Meclisi üyelerinden biri hakkında verilmiş bir ceza hükmünün 
yerine getirilmesi, Meclisin hukuki varlığının sona ereceği zamana ertelenir. Bu takdirde dava ve ceza za
manaşımı işlemez* 

Üyelikle Bağdaşabilen İşler 

MADDE 14 

Danışma Meclisi üyeleri, Danışma Meclisinin Genel Kurulu ve komisyonlarındaki görevlerini aksatmamak 
kayıt ve şartı ile mesleki faaliyetlerine devam edebilirler, 
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Üyelikle Bağdaşmayan İşler 

MADDEİ 15. 

Danışma Meclisi üyeliğine seçilenler, Devlet ve diğer kamu tüzelkişileri ile bunlara bağlı kurum ve kuruluş
larda, Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya veya dolayısıyla katıldıkları ve ilgili olduk
ları teşebbüs ve ortaklıklarında görev alamazlar; bunlara ait herhangi bir taahhüt işini doğrudan doğruya 
veya dolaylı olarak kabul edemezler ve bunların taraf olduğu anlaşmazlıklarda temsilcilik, hakemlik veya 
vekâlet görevi yapamazlar. 

Üyeliğin Düşmesi 

MADDE 16 
1. (İstifa eden veya Danışma Meclisine seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giyen veya 

kısıtlanan kimsenin üyeliğli, başka bir karar almaya gerek kalmadan düşer. 
2. Danışma Meclisli Genel Kurul ve komisyon çalışmalarına özürsüz olarak bir ay içinde toplam beş gün 

katılmayanların Danışma Meclisi Genel Kurulunca üyeliğinim düşmesine karar verilir. 
3. 'Bu Kanunun 15 nci maddesinde sözü edilen işlerden birini kabul eden üyeler hakkında Danışma Mec

lisi Genel Kurulunca üyeliğin düşmesine karar verilir. 

Aylık ve Ödenek 

MADDE 17 
1. Danışma Meclîsine seçilenlere Devlet memurları 1 nci derece son kademe aylığı ve 900 ek gösterge 

üzerinden aylık ve aylık tufcaınnın % TOO'Ü oranmdla ödenek verilir. 
2. Danaşma Meclisine seçilenlere ödenecek: aylık ve ödenekler kendilerine sosyal güvenlik fcüııriuşlairınca 

bağlananı emekli aylığının ve »benzeri ödemelerin kestiKmesioi gerektirmez. 
3. Danışma Meclisine seçilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine sağlanandiiğer sosyalhak-flardan 

yararlanırlar. 

Danışma Meclisinin İlk Toplantıst 

MADDE 18 

Danışma Meclisinin ilk toplantısında en yaşlı üye ibaşkarilı'k, en genç iki üye kâtiplik görevi yapar. 

Andiçme 

MADDE 19 

Danışma Meclisine seçilenler görevlerine başlarken soyadı sırasına göre aşağıdaki şekilde and içerler. 
«Danışma Meclisi üyesi olarak çalışmalarımda Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin ve milletin bütün

lüğü ve bölünmezliğini (koruyacağıma, toplumun huzuru, milli dayanışma ve sosyal adalet anlayışı içinde her
kesin insan halklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma; hukulkun üstünlüğünü 
sağlayacak demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı 'kalacağıma namusum ve şereflim üzerine and içerim.» 

Başkanlık Divanı 

MADDE 20 

Danışma Meclisi, ikinci toplantısında bir başkan, iki başkanvefcili, dört kâtip, iki idareci üyeden oluşan 
Başkanlık Dîvanını seçer. 
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İçtüzük, Komisyonlar ve Kolluk İşleri 

MADDE 21 

1. Danışma Meclisi çalışmalaonı kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürütür. 

2. Danışma Meclisi ilk toplantısından itibaren en geç 1 ay içinde 15 üyeden oluşan bir Anayasa Komis
yonu seçer. 

3. Danışma Meclisinin daimi komisyonları ve komisyonlara üye seçimi içtüzükte belirtilir. llbJtiyaca göre 
geçici ve karma komisyonlar da kurulabilir. 

4A Komisyonlar, bilgi ve görgülerinden yararlanmak istedikleri kimseleri komisyona davet ederek dinle-
ydbiMnler; kamu kurum ve kuruluşları ile, mesleki kurum ve kuruluşlardan yazılı görüş alabilirler. 

5. Danışma Meclisi, kendi kolluk işlerini Başkanı eliyle yürütür. 

Görüşmeler 

MADDE 22 

1. Danışma Meclisinin Genel Kurul .çalışmaları açık ve komisyon çalışımıaları kapalı olarak yapılır. 
2. Danışıma Meclisi, üye tamsayısının sa'llt çoğunluğu ile kapalı oturuma karar verebilir. 
3. Danışma Meclisinin açık olan Genel Kurul toplantıları Tutanak DergMnde yaıyıanlanır. 

Toplantı ve Karar Yetersayısı 

MADDE 23 

Danışma Meclisi, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, aksine hüküm bulunmayan hallerde toplan
tıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. 

KANUNLARIN YAPILMASI 

Kanun Teklif Etme Yetkisi 

MADDE 24 

1. Kanun teklif etme yetkisi Milli Güvenlik Konseyi Üyelerine, Balkanlar Kurulu ile Danışma Meclisi 
Üyelerine aittir. 

2. Danışma Meclisi üyelerince yapılacak kânun tekliflerinin en az 10 üyenin imzasını taşıması gerekir. 
3. Kanun teklifleri Danışma Meclisi Başkanlığına yapılır. 

Kanunların Görüşülmesi ve Kabul Edilmesi 

MADDE 25 

1. Hükümetten gönderilen Kanun tasarıları ile üyelerin kanun teklifleri, önce ilgili Komisyonda veya Ko
misyonlarda, daha sonra Genel Kurulda görüşülür. Aynen veya değiştirilerek kabul veya reddedilen Kanun ta
sarı ve teklifleri Milli Güvenlik Konseyine gönderilir. 

2. Kanun tasarı ve tekliflerinin Danışma Meclisi Komisyonlarında ve Genel Kurulundaki görüşmelerin
de Başbakanın veya ilgili Balkanın veya görevlendireceği yetkili kişinin ve teklif sahibi Danışma Meclisi Üye
lerinden en az birisinin veya teklif Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden birisi tarafından yapılmışsa Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterliğinden görevlendirilecek yetkili bir kişinin hazır bulunması gereklidir. 

3. Mili Güvendik Konseyi, Danışma iMeülisindien gelen kanun tasarı ve tekliflerini aynen veya değiştirerek 
kabul veya reddedebilir. Milli Güvenlik Konseyinin kabul ettiği metin Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle 
kanunlaşır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S; Sayısı : 224) 



_ 7 — 

Anayasanın Kabulü, Halkoyuna Sunulması ve Kesinleşmesi 

MADDE 26 

1. Danışma Meclisinin, Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulca kabul edilen Ana
yasa metni, Milli GüvenlÜk Konseyince aynen veya değiştirilerek kabul edilir ve Resmi Gazete ile yayımlanır. 

2. Milli Güvenlik Konseyince kabul edilen Anayasa, Halkoyuna Sunuluş Kanunu hükümlerine göre, halik-
oylamasına sunulur. 

3. Halkoylaması sonucu ıkabul edilen Anayasa kesinleşir. 

Bütçenin Sunulması 

MADDE 27 

Genel ve katma bütçe tasarıları ile milli bütçe tahminlerini gösteren rapor, mali yılbaşından en az üç ay 
önce, Bakanlar Kurulu tarafından Danışma Meclisine sunulur. 

Bütçenin Görüşülmesi 

MADDE 28 

1. Danışma Meclisi, İçtüzüğü hükümlerine göre bütçe üzerindeki çalışmaları iki ay içinde tamamlar. 
2. Bütçe Komisyonunca kabul edilen bütçe tasarıları Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek ka

rara bağlanır ve Milli Güvenlik Konseyine gönderilir. 

3. Danışma Meclisi Genel Kurulunda üyeler gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı teklifte bulunamaz
lar. 

4. Danışma Meclisinden gelen tasarı Milli Güvenlik Konseyinin kabul ettiği şekli ile kesinleşir ve mali 
yıl başından önce Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Danışma Meclisi Kuruluşu ile İlgili Süreler 

MADDE 29 

Bu Kanuna göre adaylık için başvurma, başlangıç ve sona erme ve adayların Milli Güvenlik Konseyine 
bildirilme tarihleri ile Danışma Meclisinin ilk toplantısını yapacağı tarih Milli Güvenlik Konseyince tayin 
ediıhV; Resmi Gazetede ve Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu aracılığı ile ilan olunur. 

Danışma Meclisi ve Üyeleri Aleyhine İşlenen Suçlar 

MADDE 30 

1. Danışma Meclisi aleyhine suç işleyenler Türk Ceza Kanununda Türkiye Büyük Millet Meclisi aley
hine işlenen suçlar için öngörülen cezalarla cezalandırılırlar. 

2. Danışma Meclisi üyelerine karşı işlenen suçlarda Türk Ceza Kanununun Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Kontenjan Adayı Olamama 

MADDE 31 

Kurucu Meclis üyeleri, ilk genel seçimlerde herhangi bir siyasi partinin 'kontenjan adayı olamazlar. 
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Kenar Başlıkları 

MADDE 32 

Bu Kanunun maddeleri kenarındaki başlıiklar, madde hükümlerinin özünü göstermek amacıyla konmuş 
olup metne dahil değildir. 

GEÇÎCÎ MADDE 

Danışma Meclisi Başkanlık Divanı seçimleri yapılıp göreve başlayınca Milli Güvenlik Konseyi komisyon
larında bulunan kanun tasarı ve teklifleri Konsey Başkanlığınca Danışma Meclisi Başkanlığına gönderilir. 
Ancak Milli Güvenlik Konseyinin Gündeminde bulunan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam 
edilir. 

Yürürlük 

MADDE 33 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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C E T V E L 

illerin Adı 

1 ADANA 

2 ADİYAMAN 

3 AFYON 

4 AĞRI 

5 AMASYA 

6 ANKARA 

7. ANTALYA 

8 ARTVİN 

9 AYDIN 

10 BALIKESİR 

11 BİLECİK 

12 BİNGÖL 

13 BİTLİS 

14 BOLU 

15 BURDUR 

16 BURSA 

17 ÇANAKKALE 

18 ÇANKIRI 

19 ÇORUM 

20 DENİZLİ 

21 DİYARBAKIR 

22 EDİRNE 

23 ELAZIĞ 

24 ERZİNCAN 

25 ERZURUM 

26 ESKİŞEHİR 

27 GAZİANTEP 

28 GİRESUN 

29 GÜMÜŞHANE 

30 HAKKÂRİ 

3L HATAY 

32 İSPARTA 
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İllerin Adı 

33 İÇEL 

34 İSTANBUL 

35 İZMİR 

36 KARS 

37 KASTAMONU 

38 KAYSERİ 

39 KIRKLARELİ 

40 KIRŞEHİR 

41 KOCAELİ 

42 KONYA 

43 KÜTAHYA 

44 MALATYA 

45 MANİSA 

46 KAHRAMANMARAŞ 

47 MARDİN 

48 MUĞLA 

49 MUŞ 

50 NEVŞEHİR 

51 NİĞDE 

52 ORDU 

53 RİZE 

54 SAKARYA 

55 SAMSUN 

56 SİİRT 

57 SİNOP 

58 SİVAS 

59 TEKİRDAĞ 

60 TOKAT 

61 TRABZON 

62 TUNCELİ 

63 URFA 

64 UŞAK 

65 VAN 

66 YOZGAT 

67 ZONGULDAK 
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